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Zapytanie o ofertę

W nliązku z realizacją pĘektu ,,opracowanie innowacyjnych produktów
izolacyjnych dla budownictwa energooszczędnego'' wspdfinansowanego pzez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Reglonalnego
reaIizowanego W ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa l Wykorzystanie działalności
badawczo rozwojowej w gospodarce, Działanie 1'2 numeľ projektu RPMA.O1.02.00-
14-5636/16

sTYRoPMlN sPlŁKA z oGRANlczoNĄ oDPoWlEDzlALNoŚcą zaprasza do
składania ofert na:

Przeprowadzenie audytu projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze
środków Europejsklego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach
Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-
2020

Termin realizacji:
_ l kwartał 2018 roku
_ lll kwartał 2018 roku

SkrQconv opis proiektu

Celem pĘektu jest opracowanie grupy innowacyjnych produktlw - styropianów
o zwiększonych parametrach izolacyjności, odpornoŚci na wilgoć oraz akustyki,
a także zwiększonej ognioodpornoścl. Styropmin zakłada opracowanie w ramach
projektu 3 nowych grup produktów izolacyjnych dla budownictwa o podwyższonych
parametrach użýkownych :
Projekt obejmuje badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe
realizowane pÍzez dział badawczo rozwojowy Styropmin Sp. z o.o.

Dane zamawiaiaceqo
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Opis przedmiotu zapvtania
Pzedmiotem zapytania ofertowego jest przeprowadzenie audytu projektu
wspďfinansowanego przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu
operacyjnego WojewÓdztwa Mazowieckiąo na lata 2014-2020

Wvmaoania dotvczace oferentów

Zgodnie z Wymaganiami działania 1.2. RPOWM , oferentami nie mogą być
przedsiębiorstwa powiązane kapitałowo bądź osobowo ze Styropmin Sp.z o.o.
oferent powinien posiadać stosowną wiedzę i doświadczenie w zakresie
realizacji projektÓw o podobnym zakresie oraz skali.
oferent może złożyé tylko jedną ofertę w ramach zamówienia.

Krvteria ocenv ofertv:

cena : í00 % - makgimum ĺ00pkt

W ramach tego kryterium pod uwagę będzie brana cena netto za
przeprowadzenie audytu pĘektu wskazana pÍzez oferenta.
Punktacja: od 1- 100 pkt
wg wzoru:
Pkc = ( najniższa oferowana cena spośród wszystkich oferentów /
cona badanei oferty ) x ĺ00
gdzie Pkc - to ilośé punktów w kryterium cena

Maksymalna iIość punktów, jaką oferta może uzyskać w wyniku oceny wynosi 100'
Punktacja zostanie pÍzyznana na podstawie informacji zawartych w ofercie przez
komisję powďaną przezzarząd Spółki Sýropmin w celu oceny ofert.

Zamówienie zostanie udzielone oferentowi, który otrzyma najwyższą liczbę
punktów.

Firma Styropmin Sp. z o.o. informuje, Żę zagłłzega sobie możliwość:
o pľoW8dzenia dalszych rokowań z wybranymi oferentami
o zmian umowy zawartej w wyniku pr:zoprowadzonego postępowania

o udzielenie zapytania ofertowego popnzez wprowadzenie zamówień
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dodatkowych , zamówień uzupďniających z wykonawcą zamiennych,
korekt i ľozľvĘzań logistycznych najlepzych z punktu widzenia
lnwegtora w tľakcie realizacji inwestycji.
tlVydłużenia terminów wykonanla zamówienia w trakcie reallzacji
projektu' zawaĘch w umowie z wykonawcą
Unieważnienia posĘpowania bez podania pr:zyczyn

Termin ważności ofertv:
o 30 dni od dnia złożenia

Termin składania ofert:
o Do 15,03.2018 r do godziny 16:00
o oferty proszę składaé w formie pisemnej, lub elektronicznej na formularzu

dďączonym do zapytania ofertowego stanowiącego ZaĘcznik nr 1 do
niniejszego dokumentu
na adres:

Styropmin Sp.z o.o.
Ul. Gen. K. Sosnkowskiego 7í

05-300 Mińsk Mazowiecki
mail: biuro@lshpl.com

o Zapyb,nb ofeľtowe zostało upublicznione na stronie Zamawiającego
http ://wunĺv.stvropm i n. pl/

Postanowienia końcowe lnwestora:
Styropmin sp. z o.o. zapewnia, że wszyscy oferenci maią taki eam dosĘp do
informacji dotyczących zamówienia na:

Przeprowadzenle audytu pĘektu współfinansowanego pÍzez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego W ramach
Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-
2020 w I kwartale 2018 roku oraz w lll. kwartale 2018 roku

i żaden wykonawca nie jest uprzywilejowany względem pozostałych,
a posĘpowanie płzeprowadzone jest w sposób transparentny.

STYROPMIN Sp. z o.o,
ul. Gen. K. Sosnkowskiego 71

05-300 Mińsk Mazowĺeckĺ
tel. +48 257593223
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